Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, per majoria simple dels regidors i
regidores presents ( 4 vots en contra del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 4 abstencions del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municpal C's,
2 vots a favor del grup municipal PP i 3 abstencions del grup municipal CIU) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS I EL PARTIT
POPULAR PEL REBUIG A LA VIOLÈNCIA I EN FAVOR DEL RESPECTE A LA
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ A LA UAB
Atès que el passat dimarts 14 de març, l’entitat estudiantil Joves de SCC (Societat Civil
Catalana) va col·locar una carpa informativa a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en el nostre terme municipal, havent obtingut permís per a la instal·lació de la
mateixa de 11h a 14h del migdia.
Atès que al poc d’iniciar-se l’activitat informativa, un grup d’uns 40 estudiants va començar a
envoltar els joves de l’entitat presents en la mateixa, essent en un principi protegits per
vigilants de seguretat de la UAB. Els assaltants van proferir durant una estona diversos insults
i amenaces verbals envers els participants de la carpa.
Atès que la pressió dels estudiants que els envoltaven es va anar incrementant fins que
eventualment van trencar la barrera protectora dels vigilants i alguns d’ells es van abalançar
sobre la carpa, destrossant bona part del lloc, així com del material informatiu. A més, van fer
servir un extintor per ruixar la carpa buscan així que els presents l’abandonessin.
Així mateix, van sostreure la bandera espanyola, que juntament amb l’europea i la catalana
onejaven en el punt d’informació, per a posteriorment procedir a cremar-la també a la plaça
Cívica, de mà d’un individu encaputxat aclamat per la resta.
Atès que aquests fets s’emmarquen en una greu situació que es viu a la universitat des de fa
anys, i especialment en aquests darrers mesos. Determinats col·lectius imposen un únic punt
de vista, impedint el lliure exercici de discusió democràtica d’idees sense amenaces,
coaccions o violència.
Atès que, en vista de tot l’anterior, i considerant que no és un fet aïllat tenint en commpte els
antecedents d’intolerància i violència ideològica en el campus de la UAB per part de
determinats col·lectius a qualsevol que no professi amb les seves idees, que són uns fets que
s’agreugen més, si es pot, en tractar-se d’una universitat pública, que hauria de ser un lloc de
trobada de diferents punts de vista i ideologies, de formació i de respecte mutu entre els que
seran els ciutadans i professionals de la nostra societat en el futur, i tenint a més en compte

que el campus principal d’aquesta universitat es troba en el nostre terme municipal
considerem pertinent i necessari elevar al Ple aquesta petició.
El Ple ACORDA
Primer.- CONDEMNAR els actes descrits, succeïts el 14 de març a la plaça Cívica de la
Universitat Autònoma de Barcelona i tots aquells que vagin en contra de la llibertat
ideològica i d’expressió de qualsevol estudiant.
Segon.- EXIGIR respecte a la pluralitat ideològica dintre del Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona, així com a la resta d’institucions públiques, en especial aquelles de
caràcter educatiu.
Terce.- INSTAR a la Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com al Govern
de la Generalitat, a que es prenguin les mesures oportunes per a garantir la seguretat i
protecció de tots els alumnes universitaris de la UAB i del conjunt de Catalunya en l’exercici
de la seva llibertat d’expressió, així com l’adopció de mecanismes que fomentin el respecte i
la convivència en la diversitat.
Quart.- NOTIFICAR l’adopció d’aquests acords, així com el contingut de la moció, a la
Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Consell de Govern de la mateixa, al
Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

